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... la copii iarasi, date

Căţelul cel negru

Cele trei site

A fost odată un căţel negru. Ceilalţi doi frăţiori ai lui aveau blana
albă, sau aşa ziceau ei, pentru că în realitate erau mai degrabă de
culoare crem. Aceştia îl tot necăjeau, spunându-i:
- Uuu! Eşti un urâţel negricios!
Căţelul negru se întrista şi pleca supărat. Odată chiar s-a dus la
râu, unde s-a spălat, dar nu deveni alb ca ceilalţi. Doar răci din cauza
apei reci.
Atunci el se gândi să meargă la un înţelept şi să-l roage să-l ajute
să devină alb ca ceilalţi căţei. Ajuns la poarta lui, a fost întâmpinat de
paznic:
- O, ce blăniţă neagră şi lucioasă ai! Îmi placi nespus de mult!
Paznicul îl conduse la înţelept şi-l prezentă, spunând:
- Înţeleptule, căţelul acesta a venit la tine de departe. Nu-i aşa că
e un căţel tare frumos?
Înţeleptul privi la micul căţel necăjit şi spuse:
- Da! Cât de minunat a făcut Dumnezeu toate! Dumnezeu este
mulţumit de creaţia Sa.
Căţelului nici nu-i trebui altceva. Era aşa de fericit în acea clipă,
cum n-a fost niciodată în viaţa lui. A înţeles că Dumnezeu l-a făcut
anume aşa. S-a întors la fraţii lui împăcat cu sine, fiind
mereu prietenos şi vesel cu cei din jur.
Nu după mult timp, bunătatea şi
veselia lui l-au ajutat să devină un
camarad nelipsit de joacă pentru
fraţii lui.

În pădure trăia o căprioară şi puii ei. Într-o zi, pe când iezii se odihneau
la umbră într-o poieniţă, unul dintre iezi îi spuse celuilalt:
– Trebuie să-ţi povestesc neapărat ce a făcut ieri prietenul tău...
– Numai un pic, interveni căprioara. Ai trecut ceea ce vrei să spui prin
cele trei site?
– Trei site?, întrebă iedul plin de mirare.
– Întocmai! Să cercetăm dacă tot ceea ce vrei să spui poate trece prin
cele trei site. Prima sită este a adevărului. Ai verificat dacă ceea ce vrei să
spui este adevărat?
– Nu..., le-am auzit şi eu la rândul meu, şi....
– Dar ai trecut atunci povestea prin a doua sită, cea a binelui? Ceea ce
vrei să povesteşti este ceva de bine sau de rău?
– Păi..., răspunse şovăind iedul, nu prea e de bine.
– Aşa... Vrei să spui ceva rău despre el, deşi nu ştii sigur dacă este
adevărat?
Iedul a clipit stânjenit.
– Să încercăm atunci să ne folosim de cea de a treia sită şi să vedem
dacă ceea ce vrei să povesteşti este de folos.
– De folos? îngăină iedul. Păi nu ştiu dacă..., cum ar putea fi...
– Atunci, spuse căprioara surâzând, dacă ceea ce vrei să spui nu e nici
adevărat, nici bun şi nici de folos, atunci mai bine să nu spui şi chiar să uiţi
cu totul ce ai vrut să povesteşti.

Stăpâneşte-ţi limba şi
nu-ţi înmulţi cuvintele ca să
nu-ţi înmulţeşti păcatele.
(Sfântul Antonie cel Mare)

Este cu neputinţă ca toţi
să ne iubească, dar e foarte cu
putinţă ca noi să-i iubim pe toţi.
(Sfântul Filaret al Moscovei)
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